
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 40/2019

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
z dnia  04.04.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)- zwane dalej „RODO”, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku będą
Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Lublinie, reprezentowany przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Adres email: centrum@mopr.lublin.eu
adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00

INSPEKTOR OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt do Inspektora ochrony danych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Lublinie:
mail: inspektorochronydanych@mopr.lublin.eu       
lub pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin

CELE PRZETWARZANIA 
ORAZ PODSTAWA 
PRAWNA

Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  zadań  publicznych
własnych  i  zleconych  na  podstawie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c)
i  art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich
podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych.   

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

– podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa,

– podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej.

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji  celów  przetwarzania  oraz  przez  wymagany  prawem  okres
archiwizacji danych.

PRZYSŁUGUJĄCE 
PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do Pani/Pana danych,
– uzyskania kopii Pani/Pana dokumentów,
– sprostowania danych,
– ograniczenia przetwarzania danych.



PRAWO DO WNIESIENIA 
SPRZECIWU

Nie  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  
w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO URZĘDU 
OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do  organu nadzorczego
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzasadnione  jest,
iż  dane  osobowe  przetwarzane  są  przez  Administratora  niezgodnie
z przepisami RODO. 

PODANIE DANYCH Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,
w  sytuacji  gdy  przesłankę  przetwarzania  danych  osobowych  stanowi
przepis  prawa.  Odmowa  podania  danych  skutkuje  brakiem  możliwości
załatwienia sprawy.

ZAUTOMATYZOWANIE I 
PROFILOWANIE DANYCH

Pani/Pana  dane  nie  będą  profilowane,  ale  mogą  być  przetwarzane  
w sposób zautomatyzowany.

Do kwestii  nieuregulowanych w niniejszej  informacji  mają  zastosowanie przepisy  rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej
RODO.

                                                                                              

Zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną

…......................................................................
(data i podpis)                       


